Bakkehuset
Assensvej 100 C
5500 Middelfart
Tlf.: 2447 3084
info@frivilligcentermiddelfart.dk
www.frivilligcentermiddelfart.dk
Åbningstid:

Mandag-torsdag kl. 9-12
Fredag lukket

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I FRIVILLIGCENTRET
mandag den 2.3.2015 kl. 13.00 – 15.00

Deltagere: Hans-Jørgen Tarup Nielsen, Palle Hansen, Allan Bentzen, Jonna Hansen Madsen, Thorkild
Damm, Inge Lodberg, Margit Nielsen og Per Laugesen.
Endvidere deltog: Jørgen Jensen

Fraværende: Irma Greve

Dagsorden

Referat

1.

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2.

Godkendelse af referat
fra mødet 22.1.2015

Godkendt

Initiativ

Punkter til beslutning
3.

Budget 2015

Vedtagelse af budget 2015
Det fremsendte forslag blev godkendt og fremlægges
på generalforsamlingen den 18.3.2015.

Fmd.skabet

4.

Visioner, værdier og
indsatsområder for
Frivilligcenter Middelfart

Genoptagelse af pkt. 4 på bestyrelsens møde den
22.1.2015 - vedtagelse af visioner og værdier samt
principper for indsatsområder.

HJTN, TD, AB

Der var ikke indgået ændringsforslag til såvel visioner
og værdier som til indsatsområder.
Godkendt blev
- de tidligere fremsendte forslag til visioner og
værdier samt
- principper for indsatsområder.
Der arbejdes videre med indsatsområderne for 20152017.

Punkter til drøftelse
5.

Generalforsamling 2015

Fastlagt til den 18.3.2015 kl. 19.00 i Middelfartsalen på
KulturØen.
Dagsordenen gennemgået og rammerne drøftet.
Bestyrelsen mødes kl 18 for at stille op.

6.

Nyt fra
udvalg/arbejdsgrupper

a.
Den kommunale frivilliggruppe
Kort orientering fra mødet den 27.1.2015
Frivillig fredag 2015 – Middelfart Kommune vil
understøtte temaet.

b.
Projektet: Ensomme borgere
På landsplan er der oprettet en gruppe
’folkebevægelsen mod ensomhed, hvor bl.a. Ældre
Sagen deltager.

c.
Kurser, temamøder og uddannelser
- fundraising for begyndere den 24.2.2015 kl. 16.30 –
19.00 i mødelokale 3.
Kurset var inspirerende og lærerigt. 13 personer deltog.
Der blev stillet forslag om
dels at tilbyde et kursus i fundraising, der målrettes
beslægtede foreninger og
dels at nedsætte en arbejdsgruppe, der hjælper
medlemmerne med fondsansøgninger.

HJTN, BH

HJTN, JHM,
BVH

HJTN, JHM,
BVH

- forslag til fyraftensforedrag i samarbejde med
FAMILIENET, Brogaarden.
Forslaget blev godkendt i f.t. samarbejde. Der
arbejdes videre med dato.
Økonomisk rådgivning
- 1 henvendelse siden sidst
- Afventer konklusion fra Middelfart Kommune på
behovsvurderingen.
Muligheden for at rette indsats mod skolerne blev
drøftet. Medtages på det næste møde med Middelfart
Kommune.

AB

d.
HJTN, BH
PR og markedsføring
- Februar måneds forening – evaluering
- Forslag til månedens forening i april, maj og juni 2015
- Medlemmerne bakker op om annonceringsaftalen
med Melfarposten.
Helsides annonce samt omtale i Melfarpostens
fødselsdagsavis i uge 9.
e.
Rekruttering af unge frivillige
- kontakt til frivillighedsvejlederen på Middelfart
Gymnasium er undervejs.

HJTN

7.

Orientering

Møde med Social- og Sundhedsudvalget den
18.2.2015
Orientering, bl.a. om
- at udvalget fremover ønsker at få opgjort volumen af
frivilligarbejdet,
- Frivilligcentrets ønske om et fremtidigt frivillighus
med en central placering, og
- at kommende dialogmøder afholdes efter Frivilligcentrets generalforsamling i marts.

Fmd.skab

Frivillige skaber livskvalitet. Thorkild Damm deltog i et
møde arrangeret af Ældre Sagen sidst i februar i
Odense – om kommunalt samarbejde med
frivilligheden.

TD

Årsmøde og generalforsamling i FriSe den 13.14.3.2015 - Formandskabet samt Allan Bentzen er
tilmeldt.

HJTN

Møde med Mikkel Dragmose Hansen. Vi får bl.a.
tilsendt materiale om socioøkonomiske virksomheder.

HJTN

Generalforsamling i Frivilligt Forum den 22.4.2015 –
Hans-Jørgen Tarup Nielsen deltager muligvis.

Fmd.skab

Spørgeskema til medlemsforeningerne – 17
besvarelser er modtaget. Besvarelser indarbejdes i
indsatsområder.

HJTN

Livsstilsmesse/Ældremesse i Lillebæltshallerne den
8.9.2015. Der opsættes bl.a. præsentationspowerpoint omkring Frivilligcentret. Disponere over 1
bord og 3 stole.

HJTN

Frivilligdagen den 25.9.2015 - tema ’Grokraft for
fællesskaber’
Arbejdsgruppe nedsættes endeligt efter
generalforsamlingen.
Forslag til aktivitet:
Event med booking af lokaler, hvor der kan etableres
en kæmpecafe og krydres med foredrag - som
forsmag på et evt. kommende frivillighus
Arrangement på Brogaarden med foredrag af ’Team
Tvilling’ (Familienet).
Er opmærksom på, at Middelfart Kommune vil
understøtte temaet (jfr. referatets pkt. 6.a.)

Fmd.skabet
AB, JHM

8.

Økonomi

Kort økonomisk redegørelse fra regnskabsføreren.
Økonomien og likviditeten er god.
Kvartalsoversigten for januar kvt. 2015 udleveres på
bestyrelsesmødet i april måned.

HJTN, JJ

9.

Kontoret ’siden sidst’

Kontakt med foreningerne
Nu 41 medlemsforeninger efter indmeldelse af
Familienet og Værestedet Broen Til Livet.
Grundfinansiering 2015 – udmelding forventes at
komme medio marts
Stillingsopslag fra Fjelsted Speedway på
FrivilligBørsen (udløber af projektet om ensomme
borgere).

BVH

10.

APV - kontoret

Der er udarbejdet en arbejdspladsvurdering for
medarbejderne på kontoret.
Medarbejder har opsagt sin stilling for at gå på

HJTN

pension. Ansættelsesudvalg mødes 11.3.2015 kl.
10.00
11.

Eventuelt

Fmd.skab, AB,
IL

2 henvendelser om foredrag: ’mor til en misbruger’
samt ’mennesket bag forbrydelsen’

5.3.2015
Bente Holm (ref.)

Næste møde:
26.3.2015 kl. 13.00 i mødelokale 3, Assensvej 100 D.

Generelle oplysninger til foreningerne:
Frivilligcentret ligger i Bakkehuset, Assensvej 100 C, Middelfart, og I finder indgangen bag om bygningen.
Kontakt Frivilligcentret, når I ønsker at booke mødelokale 3, Assensvej 100 D, Middelfart. Her er
handicapindgang og –toilet, tekøkken og plads til mindst 16 personer.
Vigtigt:
Husk at kontakte Frivilligcentret, når I har ændringer i kontaktoplysningerne.

